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Ostatnimi czasy Szkoła w Gra-
binie już po raz drugi stanęła 
nad przepaścią. Znów jed-

nak się udało – obecnie organem 
prowadzącym jest nowe stowarzy-
szenie, walka o ucznia trwa, są ma-
rzenia i plany. Dodatkowo szkolnej 
załodze przychodzi zmierzyć się 
ważnym pozaedukacyjnym pro-
blemem. O tych i innych sprawach 
rozmawiamy z Łukaszem i Wirdżi-
nią Dziarmagami. Nasz rozmówca 
to prezes stowarzyszenia, rozmów-
czyni jest dyrektorem szkoły. 

– Co nowego? Co się zmieniło po 
– nazwijmy to – transformacji stowa-
rzyszeniowej?
– Łukasz Dziarmaga: Zmieniło się przede 
wszystkim to, że szkoła jednak funkcjo-

nuje, podczas gdy nie dawano jej szansy 
[śmiech]. Teraz mamy się dobrze. Tyle, 
że pojawił się ogromny problem – pękł 
nam piec centralnego ogrzewania.
– Wirdzinia Dziarmaga: Stało się to 
w ostatni weekend, więc teraz staramy 
się grzać farelkami.
– Uuu, poważna sprawa.
– ŁD: Jest zimno, czeka nas nie lada 
wyzwanie, bo musimy uzbierać ponad 
trzydzieści tysięcy na nowy piec centralny.
– Jaki miałby on być?
– Na ekogroszek; dużo droższe są takie 
piece. Wydatek jest większy niż byłby 
wówczas, gdyby przydarzyło się to nam 
dwa miesiące temu – teraz weszły nowe 
przepisy. Jeśli chodzi o inwestycje – czeka 
nas jeszcze (w  najbliższej przyszłości) 
zagospodarowanie poddasza.

5 listopada w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego odbyły się 
zaduszki artystyczne „Miłość 

cierpliwa jest...”. Tytuł nawiązywał 
do fragmentu listu św. Pawła do 
Koryntian, jest on nazywany hym-
nem miłości. 

 Prowadzący Joachim Kosz wpro-
wadził publiczność w  nastrój, zaś na 
scenie wystąpiła młodzież z bialskiego 
Studia Piosenki, chór Seniores; akom-
paniament gitarowy zapewnił Stanisław 
Michałowski. Nad przygotowaniem 
wydarzenia czuwała Iwona Preusner, 
a dekoracją zajęła się Renata Sznejweis.
 Podczas programu artystycznego 
przeplatały się różnego typu wykona-
nia. Występy solo: „Bezdroża” Sylwii 
Grzeszczak – zaśpiewała Dorota Szatka; 
„I'm Angel” Kelly Family – wykonała 
Martyna Preusner; nie brakowało 
również utworów instrumentalnych. 

W koncercie zagrali: skrzypce – Magda-
lena Gnielka (śpiew i akompaniament: 
Agata Pytlik); fortepian – Magdalena 
Preusner, Iwona Preusner, Patrycja 
Gacek; flet poprzeczny – Katarzyna 
Kaczkowska; gitara – Stanisław Mi-
chałowski (śpiew: Justyna Grelich), 
duet gitarowy – Stanisław Michałowski 
i Kinga Wilde. 
 Część zaduszek wykonana wspól-
nie to piosenka, która nawiązywała 
do tytułu tegorocznych zaduszek: 
”Miłość cierpliwa jest...”. Podobnie 
z  utworem "Błogosław duszo moja 
Pana", który wykonawcy zaśpiewali 
na zakończenie programu. 
 Występujących publiczność nagrodziła 
zasłużonymi, gorącymi brawami.

Agnieszka Zuziak-Rudecka
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Szkoła w Grabinie,
czyli nowe wyzwania

dokończenie na str. 3

Muzycznie, zaduszkowo

Program poprowadził Joachim Kosz

dokończenie na str. 4

Szkoła w Grabinie znajduje się na północnych obrzeżach gminy Biała, nieopodal granicy z gminą Korfantów
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Moja piyrszoł rajza do Rajchu

Świanta se zbliżajoł, ludzie zacznoł raj-
zować po całyj świecie na urlołpy. Gra-
nicy soł lotwarte, autokary i samoloty 

zawiezoł ich wszandzie, a jak to boło kiedyś?
 Żeby przekroczyć jakołś granica i jechać 
za ten żelazny forhang, to trza boło noł-
przód mieć paszport i  o  tyj wom chcał 
dzisiej porozprawiać, jak ech pierszy rołz 
jechała do Rajchu. Boło to genał 46 lołt 
temu. Choć siłał czasu sleciało, to pamian-
tom to tak, jakby to boło łońskiego roku. 
Już w 1958 roku miałach numer permitu, 
który mi ujek zrobili przez Warszawa. Byli 
na bezuchu u nołs w Kórnicy 2 miesiołcy, 
bo w tych latach jeszcze nie musieli 
za kożdy dzień pobytu u  rodziny 
płacić. Za jakiś czas to se zmiyniyło 
i kożdy co przyjechoł z rajchu na bez-
uch, musioł zapłacić kole 30 marek na dzień. 
Ujek widzieli, dziołcha jest świyżo dyplo-
mowana Hebama, so ein Dolarberuf padali, 
musisz przyjechać nach Deutschland, no 
i zaczłach robić papióry.
 Jak ech tak połrał razy dostała abgelejnd, 
wraziłach tyn permit do szublady i zapo-
mniałach ło tyj. Potyj ech se wydała, lata 
leciały, zapomniałach o  Rajchu i  straci-
łach nadzieja, iż jeszcze kiedyś mie kajś 
wypuszczoł, bo przecał młodzi ludzie nie 
mieli za komuny żołdnych szans. Kiedyś 
przy wielkich porzondkach znołdłach ten 
permit i wciepłach go do pieca. Aż tu przy-
szoł rok 1970, a  z  nim Edward Gierek 
i kanclerz Willi Brandt, którzy spotkali se 

pierszy rołz w Warszawie i podpisali coś, 
co pozwoliło ludziom z niemieckim pocho-
dzeniem wyjeżdżać do Rajchu na stały. 
Rzondziyli, iż Brandt wykupioł wtedy 100 
000 ludzi. I  wtedy ech zajś spróbowała 
zrobić antrag na bezuch. Zaproszenie ech 
miała łod komradki z Hamburga i pienion-
dzy na bilet. To wszystko oddałach w biu-
rze paszportowym przy MO w Prudniku. 
Trwało to niecałe 3 lata, jak ech tak co 3 
miesiące robiła podanie. Wdycki dostałach 
odmownie. Aż tu rołz briftrejger już łod 
dwierzów se śmioł do mnie i to był znak iż 
dzierzy w rałce pozwolenie do raju z wiel-

kim cudem gospodarczym.
 Jak ech już miała pass, sama jechałach 
do Warszawy po wizał i bilet. Choć u nołs 
boły dwie kobiety, co jeździły tał i nazołd 
i wszystko ludziom z tej Warszawy poprzy-
woziły. Jak ech już tał boła, kupiłach se 
eleganckie szczewiki, trocha geszenków 
w Cepelii, jak wyszywane dekchen na stół, 
figurki z drzewa i inszy drobny rzeczy. Sio-
stra mi jeszcze dała trzi krałzy lejberwusztu 
dloł kożdygo ujka, kiełbasy swojskie, szpeku 
i wandzonki. Ciotka ekstra takoł rollszinka 
dali zrobić u masołrza, jeszcze fajny kostium 
ech se dała uszyć i mogłach jechać. Droga 
szła z Opola do Poznania, a tał dziepiero 
ze cugał Moskwa – Paryż jechałach dalij. 

Aż na tał pierwszoł granica, kaj musieli 
my wszyscy wyleźć z przedziału na kori-
dor i tak stołć jak na rozstrzelanie, a cel-
nicy z psoma łowiyli pod ławkoma, pod 
dachał, świecili wszałdzie, a my stołli – 
strach jeszcze dzisiej czuja na kożdej gra-
nicy, chtóroł mi przyjdzie dziś przejechać. 
I potyj pierwszej granicy jechali my dalej. 
Co trocha była kontrola. Jyno szło „Ihren 
Pass bitte” sztempel rajn, aż dojechaliśmy 
do Berlina. Zaś granica, zaś stojymy wszyscy 
pod ścianą na koridorze. Zajś psy, taszen-
lampy, drołbki, łowienie pod wagonuma, 
na wierchu i pod ławkoma. Słyszałach jak 

ktoś po cichu padoł „ten mur to tu na dole”. 
Wystraszonoł kukałach przez łokno.
 Entlich pociąg ruszył, poleku, po koł-
szczku. Wszandzie na sztomplach stołli 
wojołki i zaglądali naobkoło. Aż tu narołz 
dwieża se łotwarły i siłał młodych ludzi wla-
zło. Mieli plecaki i taszy, śmiołli się i głośno 
rozprawiali, wieszali swoje jakle. Co to jest 
– myślałach – a to był Berlin Zachodni. Aż 
mi ulżyło. Skończyło sie też to „den Pass 
bitte” i rano bołach już w Aachen. Kuzina 
już na mie czekała na banie, mieszkała 
po wojnie 10 lołt w Opolu i potyj raza z cho-
pał w ramach łonczenia rodzin, wyjechała 
do Rajchu. Tak, że dlo niej i dlo mojej Kom-
ratki bołach jak nołbarzej normalna. Łone 

wiedziały, jak u nołs jest. Dlo inszych 
ujków i ciotek, i dzieci łod nich, co tał pouciy-
kali przed rusoma, i mie prawie nie znali, 
trochał se mie bołli. Miałach przeca polołka 
i jeszcze fotografa, to mogłach knipsować 
i możno śpiegować, ale jak mie poznali i tro-
chał se ze mną porozmawiali, to se łoddy-
chli – bo bołach tak jak inszy ludzie. Jyno 
bardzo nie mogli uwierzyć, że joł też moł 
doma telefon.
 Tyn pierwszy tyjdzień u kuziny zacznoł 
sie łod zameldowania, żołdnych pienion-
dzy na przywitanie {Begrussungsgeld} ech 
nie dostała, ale dali mi bilety do muzeuw, 
to bołach szcześliwoł, bo w Aachen boło 
co do oglondanioł.

 Bernard Skupin ur. 1944 r., zm. 19.10.2017 r., zam. Biała
Maria Godowska ur. 1931 r., zm. 20.10.2017 r., zam. Chrzelice

Engelbert Oblonczek ur. 1944 r., zm. 31.10.2017 r., zam. Czartowice
Rita Czerska ur. 1944 r., zm. 01.11.2017 r., zam. Biała

Renata Spiller ur. 1944 r., zm. 01.11.2017 r., zam. Wilków
Adam Pabis ur. 1973 r., zm. 02.11.2017 r., zam. Józefów

Jan Hulin ur. 1937 r., zm. 02.11.2017 r., zam. Wilków
Euphemie Kollek ur. 1927 r., zm. 03.11.2017 r., zam. Chrzelice
Emilia Deszczka ur. 1925 r., zm. 04.11.2017 r., zam. Gostomia
Jerzy Grzelczak ur. 1950 r., zm. 04.11.2017 r., zam. Chrzelice

• oszustwo za pośrednictwem sklepu 
internetowego, na szkodę mieszkań-
ca gminy Biała

• wypadek śmiertelny n a  t r a s i e 
Biała–Krobusz (22.10)

• wypadek na obwodnicy Białej (27.10)

• kradzież z włamaniem do domu 
w Białej (4.11)

• oszustwo przy zakupie telefonu ko-
mórkowego, na portalu OLX (9.11)

• kradzież z włamaniem do samo-
chodu, w Łączniku (14.11)

• nietrzeźwy kierujący motorowe-
rem, w Ligocie Bialskiej (14.11)

• groźby karalne z uzasadnionym podej-
rzeniem ich spełnienia, w Białej (15.11)

Romana i Jerzy DUDA
zam. Rostkowice, ślub: 12.11.1967 r.

Róża i Henryk TOMALA
zam. Biała, ślub: 18.11.1967 r.
Alicja i Wilhelm GRELICH

zam. Olbrachcice, ślub: 19.11.1967 r.
Edeltrauda i Paweł GŁOMBICA
zam. Krobusz, ślub: 25.11.1967 r.

Kazimiera i Henryk RUSZCZAK
zam. Biała, ślub: 25.11.1967 r.

Maria i Konrad LUBCZYK
zamieszkali w Prężynie, ślub: 23.11.1957 r.

Diamentowe gody

Robota 
wykonana

W pierwszej połowie listopada 
zakończono pełną termo-
modernizację budynku przy 

ul. Prudnickiej 11. Wykonano ocie-
plenie ścian, dachu, zrobiono też 
nową elewację.

– Jako Wodociągi jesteśmy zarządcą wspólnot 
mieszkaniowych – mówi Roman Semerga. – 
Budynek na Prudnickiej 11 wchodzi w skład 
wspólnoty mieszkaniowej trzech budyn-
ków. Gmina ma duży udział, dokłada się 
do remontu, znajdują się tam mieszkania 
komunalne. Wszystkich mieszkań jest pięt-
naście, z czego wykupionych jedenaście, 
cztery gminne.
 Wspólnota w ramach funduszu remon-
towego zaciągnęła kredyt w banku (kredyt 
unijny), wykorzystano też oszczędności. Jak 
zaznacza nasz rozmówca – przez dobrych 
kilka lat raty kredytu będą spłacane. Budy-
nek jednak został ocieplony – wspólnota 
może teraz oszczędzać na ogrzewaniu cen-
tralnym, z kotłowni miejskiej.
 Ściany zewnętrzne ocieplono – standar-
dowo – styropianem. Okładziny, kleje, siatka, 
no i kolorowy tynk, akrylowy, cienkowar-
stwowy. Dokonano też wymiany parapetów. 
Dach (stropodach) także został ocieplony, 
użyto tak zwanej styropapy. Ogólnie – miała 
miejce nowe organizacja całego dachu – papa 

modyfikowana termozgrzewalna,, obróbki 
blacharskie, remont kominów,
 Dużym problem był też „las” starych anten, 
ludzie mieli po dwie, co dawało łącznie około 
trzydziestu. Zmuszało to do ciągłych „spa-
cerów po dachu” (gdy coś było nie tak). Fir-
mie zewnętrznej zlecone zostało wykona-
nie nowego systemu – ma być jedna antena 
zbiorcza, zamontowana na dachu, zapewnia-
jąca możliwość odbioru różnych sygnałów.
Wcześniej wymieniono też stolarkę okienną 
na klatce schodowej (okna plastikowe), zro-
biono drzwi od podwórza, wykonano odwil-
gocenie całej ściany wschodniej (powstała izo-
lacja przeciwwilgociowa). Z realizacją tych 
wszystkich celów udało się zdążyć przed zimą.

Bartosz Sadliński

Budynek przy Prudnickiej nabrał blasku
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Muzycznie, zaduszkowo

Jesienne liście, księżyc, świeczki oraz piosenki komponujące się z nastrojem

Zaduszki rozpoczęły się o godzinie 16.00

Nie brakowało utworów instrumentalnych

Przy okazji uroczystości mogą spotkać się osoby w różnym wieku

Bale i marsze Wszystkich Świętych stanowią - w społecznym odbiorze - konkurencję dla halloween

Iwona Preusner, Stanisław Michałowski i mnóstwo małych (oraz młodych) wykonawców

dokończenie ze  str. 1

Marsz oraz Bal Wszystkich Świę-
tych to nabierająca popular-
ności katolicka uroczystość, 

nie bez powodu animowana przez 
Kościół katolicki akurat końcem paź-
dziernika i nieprzypadkowo w takiej 
właśnie formie. Przyjrzyjmy się zjawi-
sku na przykładzie wydarzeń, które 
niespełna miesiąc temu odbyły się 
w łącznickiej parafii.

 W świątyni wierni zebrali się o godzinie 
15:00. Jak przystało na październikowe 
(jeszcze) nabożeństwo – odmówili różaniec. 
Dzieci przebrały się za rozmaite osoby, 
które Kościół Katolicki wyniósł na ołtarze 
(może nie za wszystkie, ale za wiele 
z nich). Litania do Wszystkich Świętych 
była więc niejako na żywo – w formie 
prezentacji: dzieci wychodziły na środek 
kościoła, przed ołtarz, przedstawiały 
się (z którym spośród świętych mamy 
akurat do czynienia), no i  zanoszone 
było uroczyste wezwanie, jak to w litanii.

Zawsze jest ten pierwszy raz
 Ponad pięćdziesięcioro dzieci przy-
wdziało wyżej wspomniane stroje, 
niektórzy dorośli też się na to skusili. 
O 16:30 skończyła się część wewnątrz-
świątynna (różaniec, błogosławieństwo, 
litania). Nie udało się niestety – jak 
planowano – zorganizować typowego 
Marszu Wszystkich Świętych. W  tym 
przypadku byłoby to pokonanie trasy 
(w orszaku – jak na święcie Trzech Króli) 
z  kościoła do budynku gimnazjum. 
Niestety pogoda pokrzyżowała plany.
 Była to ostatnia niedziela przed 1 

listopada – na zewnątrz wichura, deszcz; 
co więcej: na ulicy nie było prądu (jedynie 
w domach można go było uświadczyć), 
pozostał więc transport samochodowy 
na wcześniej przytoczonym odcinku 
(grunt to nie poprzeziębiać najmłodszych 
wiernych). W  gimnazjum – za zgodą 
dyrekcji – sala udostępniona została 
na bal. On jak najbardziej się odbył – nie 
zabrakło poczęstunku dla dzieci (także 
w  postaci różnych słodkości), można 
było potańczyć (jak to na balu), pobawić 
się z opiekunami. Obecnych było ponad 
osiemdziesiąt osób – zjawiły się i dzieci, 
i młodzież, i dorośli (rodzice, dziadkowie).
 Tego rodzaju wydarzenie odbyło 
się Łączniku po raz pierwszy, spon-
tanicznie. Proboszcz łącznicki – ks. 
Damian Cebulla nie ukrywa, że tego 
rodzaju spotkanie, uroczystość, 
to manifestacja wiary, katolicka reakcja 
na halloween, które jest – od strony 
Kościoła patrząc – pogańskie.
– Od dobrych paru lat Kościół reaguje 
w tej sprawie – zaznacza nasz rozmówca, 
– W diecezji, w Opolu, odbywa się marsz 
z relikwiami; w większych miastach robi 
się też nieraz bale.
 Łącznicki proboszcz podkreśla, 
że w naszą kulturę wpisany jest swego 
rodzaju szacunek do śmierci, pogrzebu, 
zmarłych; słyszy się nieraz, że w Europie 
niektórzy nie mają nawet jako takiego 
pogrzebu (np. w Czechach): ktoś umiera, 
zabiera się ciało do krematorium i poddaje 
procesowi spalania; żadnej ceremonii; 
to – jak określa nasz rozmówca – rodzaj 
odhumanizowania...

Chrześcijańska konkurencja nie śpi

dokończenie na  str. 10
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Uczniowie nam dojdą i  będziemy 
musieli zwiększyć powierzchnię sal 
lekcyjnych.
– Co się konkretnie stało z  tym 
piecem?
– ŁD: Ze starości – odmówił posłu-
szeństwa. Cały środek wyleciał... Nie 
obędzie sie zatem bez wymiany pieca 
i teraz wszystkie nasze działania będą 
skierowane na zdobycie środków na ten 
zakup. Jak na razie firmy odmawiają 
wsparcia finansowego – ani tysiąc, 
ani dwa, ani pięć, ani dziesięć... Tak 
czy owak – musimy gdzieś znaleźć 
te pieniądze.
– Jakie macie państwo opcje pozyski-
wania środków? Firmy? Samorząd 
lokalny?
– WD: Trwają pertraktacje, czy 
z  któregoś z  samorządów uda się 
pozyskać dofinansowanie. Sytuacja jest 
bardzo trudna. Szkoła, przedszkole, 
małe dzieci.  A pogoda nie sprzyja, 
na chwilę obecną.
– ŁD: Zima idzie...
– A będzie pewnie gorzej. Z dwojga 
złego i tak lepiej, że awaria przyda-
rzyła się teraz, a nie w styczniu...
– ŁD: Tak czy owak – to na chwilę 
obecną największy nasz problem. 
Bo jeśli chodzi o kadrę, mamy całą 
– dzieci są zadowolone z nauczycieli; 
pod tym względem jest zatem ok. 
Tylko ten piec...
– W  zeszłym roku szkolnym pla-
cówka już po raz kolejny stanęła 
nad przepaścią. – Jak się przed 
tym uchronić na przyszłość? Jak 
się zabezpieczyć przed kolejną taką 
sytuacją?
– ŁD: Musimy robić wszystko, żeby 
pozyskać jak najwięcej uczniów – 
dotacja ministerialna wypłacana 
jest na każde dziecko. Poprzez 
jakość pracy nauczycieli będziemy 
chcieli pozyskać do naszej szkoły 
jak najwięcej nowych osób. 
– WD: Tak naprawdę stowarzyszenie, 
które jest organem prowadzącym, 
utrzymuje się wyłącznie z dotacji, nie 
prowadzimy działalności gospodar-
czej, nie pobieramy czesnego, ani za 
naukę, ani za dowóz. Wszystko to jest 
absolutnie za darmo, jak w publicznej 
instytucji. 
– Dzieci spoza terenu gminy Biała 
też – zdaje się – uczęszczają do 
grabińskiej szkoły...
– ŁD: Tak, z Rzymkowic, w gminie 
Korfantów.
– Czy reforma edukacji, która się 
dzieje, jest dla państwa w  jakiś 
sposób problematyczna?
– ŁD: Przy całej tej reformie, za-
mieszaniu, szkoły takie jak nasza 
(wiejskie) na pewno zyskały, mają 
szansę się rozwijać ze względu na 
większą liczbę dzieci. Czy ta reforma 
jest dobra – okaże się dopiero za kilka 
lat; dowiemy się, czy młodzież jest 
przygotowana, czy problemy wycho-
wawcze są większe, czy mniejsze. 
Zobaczymy.
– Zatem – jak na razie – uciążliwości 
brak?
– ŁD: Na chwilę obecną brak, ale na 
dłuższą metę – jest pewna uciążliwość, 

dokończenie ze  str. 1

może być łatwiej organizowana 
pod kątem uczniów;
jest większa możliwość robienia 
różnych zajęć pozalekcyjnych. 
Także rodzice mają duży wpływ 
na to, jak ta szkoła funkcjonuje, 
jaki jest jej kształt.

Mała
szkoła

prowadzona
przez

stowarzyszenie

Szkoła w Grabinie,
czyli nowe wyzwania

którą ma w zasadzie większość szkół 
w Polsce; nie jesteśmy dostatecznie 
przygotowani do prowadzenia zajęć 
z  biologii, fizyki, chemii... Nie ma 
pracowni.
– WD: Uzyskanie środków właśnie 
na zakup pomocy dydaktycznych 
(zarówno do nowych pracowni, jak 
i do obecnych klas) to dla nas istotny 
cel. Szkoła nie dysponuje jeszcze zbyt 
dobrymi pomocami.
– Ile teraz macie państwo dzieci 
u siebie?
– WD: 34 uczniów w  szkole i  24 
w  przedszkolu. Najmniejsza klasa 

ma 2 osoby, największa 11. Małe, 
przyjazne grupy, indywidualne 
podejście do ucznia...
– Tam, gdzie ja chodziłem do szkoły, 
jedna klasa rzadko miała dwadzieścia 
cztery osoby, a co dopiero cała szkoła.
– ŁD: Tak.
– Nie wiadomo, czy to jeszcze edu-
kacja zbiorowa czy już korepetycje...
[Śmiech]
– Stowarzyszenie, które jest organem 
prowadzącym...
– ŁD: Stowarzyszenie Rozwoju 
Edukacji w Grabinie...
– Właśnie...
– WD: Zawiązało się wiosną tego 
roku, gdy pojawiło się widmo za-
mknięcia. W  stowarzyszeniu są 
też rodzice dzieci – angażują się 
bardzo mocno. We wrześniu udało 
się otworzyć placówkę, są wszelkie 
możliwe zezwolenia.
– A szkoła prowadzona przez po-
przednie stowarzyszenie musiała 
przejść całą procedurę zamknięcia...
– ŁD: Tak, likwidacji.
– WD: Okres przekazania szkoły, 
budynku przede wszystkim, był 
bardzo krótki. Półtora tygodnia, by 

wszystko przygotować na pierwszego 
września. 
– Jakie są – w skrócie – plusy i minusy 
szkoły stowarzyszeniowej?
– ŁD: Plusów jest bardzo dużo, 
ponieważ mała szkoła prowadzona 
przez stowarzyszenie,może być łatwiej 
organizowana pod kątem uczniów; jest 
większa możliwość robienia różnych 
zajęć pozalekcyjnych. Także rodzice 
mają duży wpływ na to, jak ta szkoła 
funkcjonuje, jaki jest jej kształt. Do 
tego dochodzi możliwość prowadzenia 
zajęć w bardzo mało licznych klasach. 
W  publicznych placówkach jest to 

nie do pomyślenia.
– WD: My – z kolei – mając dwóch 
uczniów, jesteśmy w stanie otworzyć 
klasę.
– Jest to minimum?
– WD: Tak. 
– Jak jedno dziecko dostanie je-
dynkę, można powiedzieć, że pół 
klasy dostało.
– ŁD: [Śmiech] Tak, statystycznie 
tak to wygląda, ale mała liczba osób 
w klasie nie wpływa negatywnie na 
jakość kształcenia. Wręcz przeciwnie. 
Poza tym na jakość kształcenia ma 
wpływ to, że my – jako organ pro-
wadzący – zatrudniamy nauczycieli, 
którzy spełniają nasze oczekiwania 
oraz oczekiwania rodziców i uczniów.
– Czym się musi wykazać taki 
nauczyciel? Osobowością?
– ŁK: Przede wszystkim. Bo dostęp 
do wiedzy jest dzisiaj ogromny...
– WD: Ważna jest też kreatywność.
– ŁD: I zaangażowanie. Musi mu się 
chcieć pracować, musi mieć pasję – 
wtedy ta praca ma sens i wszyscy są 
zadowoleni. 
– Jak już pan zasugerował – umie-
jętności można nabyć, osobowości 

jednak łatwo się nie zmieni. Podobno 
się da, ale nie jest to takie proste... 
Wracając jednak to wad i  zalet 
szkół niepublicznych – przejdźmy 
do minusów...
– ŁD: W szkole stowarzyszeniowej 
nie ma Karty Nauczyciela. Kadra 
jest zatrudniona na podstawie 
umów z Kodeksu pracy. Zatem nie 
osiemnaście, a  czterdzieści godzin 
tygodniowo. Natomiast pewnie pan 
wie, że w naszym kraju idzie się już 
raczej w stronę zmiany Karty Nauczy-
ciela. Zresztą nauczyciel i tak pracuje 
również w  domu – przygotowuje 
się, sprawdza klasówki. Szczególnie 
to widać w dużych szkołach, gdzie 
jest sporo uczniów – nauczyciel ma 
np. cztery klasy po trzydzieści osób 
albo dwadzieścia parę. Dajmy na to 
polonista musi sprawdzić wypra-
cowania obejmujące po kilka stron; 
niejednokrotnie łącznie z godzinami 
przy tablicy wychodzi mu ponad 
czterdzieści godzin pracy. Jeśli chodzi 
o zatrudnienie w oparciu o Kodeks 
pracy, jest to dla stowarzyszenia 
bardziej korzystne rozwiązanie. Jeśli 
chodzi o stawkę godzinową, nie ma 
praktycznie różnicy między publiczną 
a  niepubliczną szkołą. Odpadają 
jednak trzynaste pensje, fundusz 
socjalny i te sprawy, dodatek wiejski, 
mieszkaniowy... Przynajmniej na razie 
te rzeczy funkcjonują (w publicznej 
oświacie), dopóki ich nie zabiorą.
– Obiegowa opinia jest taka, że 
w szkołach niepublicznych generalnie 
zarabia się mniej.
– WD: Jeśli chodzi o wspomniane 
dodatki, to tak. Wczasy pod gruszą 
i te sprawy...
– Wracając do rynku edukacyjnego 
– kto jest dla państwa bezpośrednią 
konkurencją?
– ŁD: Szkoły z obwodu, do którego 
dzieci są przypisane. Dla Grabiny 
będą to gminy: Biała, Korfantów.
– Jest dzisiaj duża konkurencyjność 
w  edukacji. W  moich szkolnych 
czasach jeszcze się tego aż tak nie 
czuło...
– WD: Dziś wygląda to już inaczej, 
więc staramy się, bierzemy udział 
w  projektach, żeby nasi uczniowie 
przynajmniej raz w miesiącu mieli 
jakiś wyjazd na warsztaty. Byli w Nysie, 
wybierają się niedługo na kolejne 
lekcje poza szkołą. Podróże kształcą, 
wyjazdy są bardziej zapamiętywane.
– Dziś podkreśla się formę nauczania 
angażującą wiele zmysłów, zresztą 
słusznie...
– ŁD: Tak.
– A jak się mają sprawy w temacie 
wychowania fizycznego? Jak sobie 
radzicie?
– ŁD: Mamy salę gimnastyczną; nie 
ma ona wprawdzie zbyt pokaźnych 
rozmiarów, ale nasz wuefista świetnie 
sobie radzi. Był ostatnio z uczniami na 
zawodach sportowych – nasza szkoła 
zajęła trzecie miejsce, w piłkę nożną. 
– WD: Wuefista jest po karierze 
gimnastycznej, pełen zapału, duch 
sportowca w nim drzemie.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Wirdżinia Buława-Dziarmaga Łukasz Dziarmaga
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Zmieniać otoczenie

Z okazji jubileuszu dwudziesto-
lecia programu Odnowy Wsi 
rozdano okolicznościowe me-

dale. Z gminy Biała odebrały je dwie 
osoby, Teresa Tarach (przedstawiciel 
sołectwa Chrzelice) oraz Marek Ka-
sicz (przedstawiciel sołectwa Chrze-
lice. Ich wspomnienia z minionych 
lat działalności – poniżej.

Teresa Tarach
 Praca na rzecz innych w ramach wolon-
tariatu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy 
przystąpiłam do reaktywowanej organiza-
cji kobiecej KGW, założonej w 1974 roku 
przez panią Mariannę Bień. W pierwszych 
wyborach zostałam zastępcą przewodniczą-
cej; cztery lata aktywnej pracy spowodowały, 
że w kolejnych wyborach zostałam wybrana 
na lidera tej organizacji.
 Ścisła współpraca organizacji pozarzą-
dowych na terenie wsi pobudziła działal-
ność naszych mieszkańców; każdy czuł się 
potrzebny i chciał zmieniać otoczenie.
 Sukcesem wynikającym z mojego dzia-
łania jest uporządkowanie spraw związa-
nych z prowadzeniem działalności w ramach 
SKGW – organizacja posiada swoją siedzibę, 
NIP, REGON i konto bankowe, dzięki czemu 
stała się dobrym partnerem dla innych orga-
nizacji w realizacji ich projektów z dziedziny 
kulinarnej i artystycznej. Zrealizowane pomy-
sły i projekty na przestrzeni 12 lat to:
 Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Ini-
cjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Chrze-
lickie grzybobranie” – powstała suszarnia do 
grzybów dostępna dla mieszkańców i grzy-
biarzy odwiedzających Bory Niemodlińskie.
 Grant 2000,00 zł z Fundacji Wspomaga-
nia Wsi na warsztaty z Edukacji Finansowej 
„Zaplanuj swoją przyszłość” – odbiorcami 
byli mieszkańcy Chrzelic. „Chrzelickie spe-
cjały” – konkurs kulinarny w ramach Dni 
Chrzelic adresowany do KGW, kobiet wiej-
skich oraz organizacji pozarządowych.
 Wraz z Fundacją „Ortus” realizacja dwóch 
projektów. Pierwszy to Festiwal „Jedno 
Koło” poświęcony integracji międzynaro-
dowej młodzieży jeżdżącej na monocyklu 
połączona z zawodami (miejsce: park zam-
kowy w Chrzelicach). Drugi to „Obóz Kul-
tury 2.0 – MediaLab” (odbiorcami projek-

tów byli mieszkańcy wsi i okolic oraz goście 
międzynarodowi).
 Wiejskie Centrum Integracji – wyposaże-
nie zaplecza kuchennego ze zdobytych nagród 
w konkursach kulinarnych., remont dodat-
kowego pomieszczenia dla potrzeb integra-
cji seniorów i młodzieży, a także w celu pro-
wadzenia spotkań warsztatowych.
 Powołanie czynnej grupy seniorów, nie 
tylko do upowszechniania sportu (wyprawy 
rowerowe, spacery itd.), ale również do pro-
wadzenia teatru.
 Przy SKGW w 2006 r założony został wie-
lopokoleniowy chór Zgoda kultywujący tra-
dycje wielu kultur (śląskiej, kresowej, góral-
skiej) – uczestniczył wielokrotnie w Przeglą-
dzie Piosenki Kresowej w Łosiowie. Chór liczy 
26 osób, regularnie (raz w tygodniu) spotyka 
się na warsztatach muzycznych pod kierow-
nictwem pani Anity Bąk.
 Nasze osiągnięcia, jako SKGW, 
najważniejsze:
2007  prestiżowa nagroda kulinarna (w kate-

gorii dziedzictwa kulinarnego) „Perła” 
za,, Rodzinne baby kresowe”

2008  nominacja do „Perły” za Szpajzę
2008  III miejsce w konkursie na najaktyw-

niejsze KGW w województwie opolskim
2011  I miejsce w I edycji Opolskiego Tur-

nieju Kół Gospodyń Wiejskich
2012  I miejsce w konkursie kiszenia kapu-

sty podczas V edycji Święta Kapusty 
w Makowicach

2014  II miejsce w IV edycji Opolskiego Tur-
nieju Kół Gospodyń Wiejskich

2014  I miejsce konkursie „Potrawa kresowa” 
w Kędzierzynie-Koźlu

2017  honorowy tytuł „Super koło” podczas 
imprezy z okazji XX-lecia Odnowy Wsi 
w  województwie opolskim „Razem 
żyjemy, razem zmieniamy”

 Wdzięczna jestem mieszkańcom, kole-
gom i koleżankom z naszej skromnej orga-
nizacji, liderom w naszej miejscowości; tym, 
z którymi było mi dane współpracować na 
różnych płaszczyznach; tym którzy stawiali 
ze mną pierwsze (jakże niepewne) kroki; 
tym którzy mi zaufali powierzając stanowi-
sko lidera. Dziś (z bagażem doświadczeń) 
mogę służyć na rzecz środowiska lokal-
nego, poświęcając niejednokrotnie bez-
cenny wolny czas dla dobra innych.

Marek Kasicz
 We wrześniu 2007 r. w  Pogórzu 
zawiązała się grupa liderów, w  skład 
której  weszło sześć osób: Izabela Hoppe, 
Gabriela Neugebauer, Barbara Janoszek, 
Eugeniusz Bocheński, Gerard Uliczka 
i Marek Kasicz. 
 W następnym roku powstało Sto-
warzyszenie Odnowa Wsi Pogórze. Już 
w pierwszym roku jego działalności 
podjęto kilka przedsięwzięć, takich 
jak: zagospodarowanie niedużego 
placu gminnego (na którym wyko-
nano i postawiono makietę wiatraka 
wraz z  wydobytym z  okolicznych 
pól oryginalnym kołem młyńskim), 
nasadzono kwiaty i krzewy, ustawiono 
ławki oraz tablicę opisującą historię 
pogórskiego wiatraka. 
 Rozpoczęliśmy gruntowny remont 

kaplicy św. Rocha, który trwał dwa lata. 
W  tym celu napisaliśmy wniosek na 
projekt do Fundacji Wspomagania Wsi 
i otrzymaliśmy grant w wysokości 7000 zł. 
 Zainicjowaliśmy dożynki wiejskie, 
jesienny festyn pieczonego ziemniaka, 
a  w  następnym roku także wiosenny 
festyn rodzinny „Przywitanie lata’’. 
Wymienione imprezy odbywają się 
cyklicznie, a współtworzą je pozostałe 
organizacje działające w Pogórzu. 
 Do najważniejszych projektów przepro-
wadzonych przez nas należy rozbudowa 
i remont Centrum Integracji i Rekreacji 
w  Pogórzu, „Ocalić od zapomnienia" – 
wiatrak w Pogórzu, „Ocalmy dziedzictwo 
naszych przodków’’ – remont kaplicy 
św. Rocha, „Z pokolenia na pokolenie’’ – 
umieszczenie tablic z nazwami miejscowymi 
wsi oraz opisem historii tych miejsc. 

Występ chrzelickiego chóru podczas Dnia Kultury Niemieckiej

Efekty pracy gospodyń wiejskich potrafią być niezwykle smakowite

Wszystkie ręce na pokład

Siłownia na świeżym powietrzu i altany grillowe

Renowacja kapliczki

Okazji do spotkań międzyludzkich nie brakuje przy okazji projektów

dokończenie na str. 9
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Jednostki OSP, łączcie się!

Pilni uczniowie Matiz w opałach

Burmistrz Białej i wójt Vlčic (Wilczyc)

14:00 –  Otwarcie i gawęda ks. Manfreda Słabonia o tradycjach 
świątecznych z nutką poezji

14:20 –  Program przedszkolaków i  uczniów Szkoły 
Podstawowej z Łącznika i Pogórza

15:20 –  Program Chóru SENIORES z Łącznika
15:40 –  Program uczniów Publicznego Gimnazjum w Łączniku
16:00 –  Ogłoszenie wyników konkursów i głosowania
16:20 –  Program chóru ZGODA z Chrzelic
16:40 –  Koncert finałowy zaproszonego zespołu
17:30 – Zakończenie imprezy

Imprezy towarzyszące

– wystawa prac konkursowych dzieci
–  stoisko z kawą i wypiekami 

świątecznymi przygotowanymi 
przez rodziców

–  stoiska z rękodziełem lokalnych 
twórców

– punkty gastronomiczne

Aktywność strażaków gwarancją 
bezpieczeństwa mieszkańców 
– taką nazwę nosił polsko-cze-

ski projekt realizowany niedawno 
przez strażaków, w Białej.

 Ochotnicza Straż Pożarna ze stolicy 
gminy współpracuje z partnerską jednostką 
zza czeskiej granicy – z  oddalonych 
o niecałe sześćdziesiąt kilometrów Vlčic 
(Wilczyc). Napisany został (i  złożony 
z sukcesem w Euroregionie Pradziad) 
projekt. Chodziło o to, by wymienić się 
doświadczeniami, zintegrować, prze-
prowadzić szkolenia, zobaczyć różnice. 
Na przestrzeni ostatnich miesięcy odbył 
się cykl spotkań o rozmaitym charakterze.

Aktywność niejedno ma imię
 Zaczęło od szkolenia z zakresu obsługi 
nowoczesnych urządzeń przeciwpoża-
rowych – jak z  powodzeniem zabrać 
się do motopompy czy urządzenia 

hydraulicznego. Około pięćdziesięciu 
osób najpierw poznało teorię, później 
były ćwiczenia (początek sierpnia). 
Miały one miejsce na stadionie miejskim 
w  Białej (w  zasadzie: obok stadionu, 
na placu, gdzie przy okazji różnych 
imprez rozkładane są karuzele).
 Generalnie wydarzenia w  ramach 
projektu zrealizowano w Białej. Owszem 
– w ramach szeroko pojętego partnerstwa 
– ma miejsce ruch w obu kierunkach. 
Tym razem wydarzenia były – można 
by rzec – bialskocentryczne.
 Drugim etapem projektu było szkolenie 
dla druhów z  zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Łączyło się ono z cer-
tyfikatem, było zatem udokumentowane. 
Trzy pełne weekendy wrześniowe – tyle 
trwała ta część aktywności w  ramach 
projektu.

dokończenie na str. 9

Realizując projekt pt. „Liderów spotkania impulsem działania 
– Łącznik łączy w Odnowie Wsi od XX lat”,

dofinansowany ze środków samorządu Województwa Opolskiego, 

mamy przyjemność zaprosić
przedstawicieli bratnich Stowarzyszeń Odnowy Wsi 

na spotkanie 9 grudnia (sobota) w godz. 16:00 – 18:00 
w hali widowiskowo-sportowej w Łączniku, ul. Fabryczna 4a. 

Będzie okazja do zaprezentowania osiągnięć swojej organizacji i śro-
dowiska oraz nawiązania – przez liderów – bezpośrednich kontaktów, 
celem organizowania wspólnych przedsięwzięć dla lokalnej społeczności. 
Zapewniamy poczęstunek, program artystyczny i upominki dla każdej 
z uczestniczących organizacji, ale mile widziany będzie wkład arty-
styczny naszych gości do programu (na scenie lub poprzez wystawienie 

rękodzieła świątecznego na przygotowanych stoiskach)
Zarząd Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 listopada
pod nr. telefonu 781 995 478 – Maria Moszczeńska

lub mailowo: moszczenska.maria@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice
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Zaszczyt i zobowiązanie

To znowu my – Joannici z Solca

Pan Józef od lat stara się kultywować pamięć o joannitach Nauka i zabawa, czyli joannici wśród miejscowej dziatwy

Rycerskie klimaty to gratka dla najmłodszych

Michał Bożek i prof. Petro Jasnij, rektor uczelni podczas ceremonii nadania honorowego doktoratu

Rok 2017 dla naszej joannickiej 
braci powoli się kończy. W tym 
roku nasza skromna drużyna 

zorganizowała parę rajz rycerskich.

 Tradycyjnie już odwiedziliśmy przed-
szkolaków – to dla nas prawdziwa frajda. 
Mimo że jest to młoda grupa słuchaczy 
i widzów, przygodę ze średniowieczem 
przeżywają z ogromnym zainteresowa-
niem – moim zdaniem w tych młodych 
ludziach tkwi wielki potencjał.
 Uczestniczyliśmy też w wielu innych 
ciekawych spotkaniach – do takich 
z  pewnością można zaliczyć odcinek 
programu realizowanego w Prudnickim 
Ośrodku Kultury (Willi Fränkla) pod nazwą 
“Dzień dobry, co słychać? ”. Wzięliśmy 
w nim udział na zaproszenie p. Marka 
Karpa oraz p. Danuty Hejneman. Nasza 
prelekcja dotycząca rycerzy-joannitów 
oraz średniowiecznej broni rycerskiej 
wzbudziła ogromne zainteresowanie – przy 
okazji mogliśmy poznać wielu ciekawych 

ludzi. Uczestnictwo w spotkaniu zostało 
utrwalone w naszej kronice.
 Co do naszej soleckiej zbrojowni – jest 
parę interesujących egzemplarzy, m.in. trzy 
ciekawe trony rycerskie, parę sztuk broni 
białej, hełm... Udało nam się zbudować 
altanę – wiatę dla odwiedzających nas 
latem gości.
 Plany na rok 2018? Przewidzieliśmy 
– w ramach naszego budżetu wiejskiego 
– zainstalowanie tablic informacyjnych 
o możliwości odwiedzenia zbrojowni. 
Będzie też wydruk banera zawierają-
cego informacje o godzinach otwarcia. 
Jest też pomysł zrobienia kilku gablot 
z przeznaczeniem na ekspozycje związane 
ze średniowieczem.
 W tym roku z wielu imprez rycerskich 
musieliśmy zrezygnować – wszystko 
z powodu braku czasu oraz ze względu 
na naszą skromną liczbę rycerzy (jak 
na razie – brak chętnych do bractwa...). 
Wszystko wskazuje na to, że zostanę 
takim samotnym rycerzem – mimo 

Już w poprzednim numerze „Pa-
noramy Bialskiej” sygnalizowa-
liśmy temat nadania Michałowi 

Bożkowi (założycielowi i właści-
cielowi Ustronianki) tytułu doktora 
honoris causa. Poniżej parę słów 
o współpracy przedsiębiorcy z ukra-
ińską uczelnią, przez którą został 
uhonorowany.

 Mieszcząca się na Ukrainie uczelnia 
współpracuje z Ustronianką od ponad 
dziesięciu lat. Trzysta pięćdziesiąt 
osób kształcących się w  jej murach 
uczestniczyło (oraz wciąż uczest-
niczy) w  praktykach zawodowych 
(o charakterze płatnym) w zakładach, 
które należą do firmy Michała Bożka. 
Po studiach niektórzy spośród nich 
podjęli pracę w Ustroniance, tudzież 
w innych przedsiębiorstwach na terenie 
naszego kraju.
 Tarnopolski Uniwersytet Techniczny 
im. Ivana Puluja został założony przeszło 
pół wieku temu – w 1960 roku. Uczelnia 
należy do wiodących na Ukrainie – 
kształceni są tam inżynierowie wielu 
specjalności, aktualne grono studentów 
to osiem i pół tysiąca osób.
 Przed kilkoma laty Ustronianka 
ufundowała dla tarnopolskich żaków 
nowoczesną pracownię komputerową, 
zaś na początku czerwca bieżącego 
roku na wschód pojechała kolejna 
„transza” sprzętu.

tego będę starał się coś robić: by pamięć 
o rycerzach-joannitach z Solca przetrwała. 
W  tym momencie jest nas trzech: br. 
Rafał, br. Piotr, no i ja. We trzech nadal 
będziemy działać – myślę, że damy rade.
 Sądzę, że rok 2018 przyniesie nam 
wiele ciekawych wydarzeń i  przygód, 

da też sporo radości, a nasze pasje będą 
nadal rozwijały się w dobrym kierunku.

Z serdecznymi pozdrowieniami
dla naszych czytelników

Józef Müller
komtur Rycerzy Joannitów z Solca.

 Z Ustronia do Tarnopola jest niewiele 
ponad sześćset kilometrów, z Białej – 
nieco powyżej sześciuset pięćdziesięciu. 
Jak przyznaje Michał Bożek – nadanie 
takiego tytułu to nie tylko zaszczyt, 
ale i zobowiązanie do kontynuowania 
kooperacji. Przedsiębiorca otrzymał 

dodatkowo propozycję zasiadania w ra-
dzie biznesu, która ściśle współpracuje 
z ukraińską uczelnią. Właściciel Ustro-
nianki współdziała także z ośrodkami 
naukowymi w  Polsce – przykładem 
niech będzie Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu.

 Warto dodać, że mariaż biznesu 
i nauki to rzecz w dzisiejszych czasach 
dosyć popularna. Uczelnie nabijają sobie 
punktów u potencjalnych studentów 
zapowiadając możliwość praktyk, 
które nie będą czymś przypadkowym 
(przysłowiowym „odbębnieniem”), 
ale okazją do nawiązania kontaktów, 
autentycznego nabycia doświadczenia. 
A gdy idzie to jeszcze w parze z szansą 
na zatrudnienie po dyplomie – zachęta 
do studiowania jest spora. W sektorze 
nauk ścisłych wydaje się to zresztą 
prostsze – najpierw nauka fachu, 
później praca w  zakładzie produk-
cyjnym. Nie trzeba aż tyle myśleć nad 
tym jak urynkowić zdobytą wiedzę 
i  umiejętności. Nieodzowna jednak 
okazuje się być gotowość do zmiany 
miejsca zamieszkania.
 Doktor honoris causa to inaczej 
„doktor dla zaszczytu”, tytuł przyzna-
wany jest w różnych krajach, osobom 
zasłużonym dla nauki, kultury, osobom 
współpracującym z  daną uczelnią 
(w skali świata reguły przyznawania 
wydają się być dosyć płynne). Ten 
akademicki tytuł honorowy może być 
używany przed nazwiskiem przez kogoś 
kto go otrzymał. Pierwszy honorowy 
doktorat został przyznany w XV wieku, 
w Oxfordzie.

Bartosz Sadliński
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Rozmawiamy z Andreą Rischką, 
piosenkarką i  instrumenta-
listką pochodzącą z Chrzelic, 

zamieszkałą obecnie w Białej. Ar-
tystka jest absolwentką Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na kierunku: edu-
kacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej. Występowała w Polsce, 
Czechach i Niemczech (znana jest 
także z koncertów z Bialską Orkie-
strą Dętą). Wydała album “Wenn 
Du wüsstest...”. Wśród jej piosenek 
wymienić można “Für alle Blumen, 
für alle Tiere”, “Küss mich jetzt noch 
nicht “ oraz “Wenn Du wüsstest, wie 
sehr ich Dich liebe” (do melodii „Se 
bastasse una bella canzone” Erosa 
Ramazzottiego).

– Grałaś na puzonie i  paru innych 
instrumentach. Kiedy narodziła się 
idea pójścia w stronę śpiewu?
– Od zawsze chciałam śpiewać. Instru-
menty pojawiły się przypadkiem – jako 
dziecko dostałam na święta w prezencie 
jednooktawowe „organki”. Dziadkowie, 
widząc moje zainteresowanie instru-
mentem, zapisali mnie na naukę gry 
na keyboardzie w Gminnym Centrum 
Kultury w  Białej. Moim pierwszym 
nauczycielem był Andrzej Weinkopf – 
kapelmistrz Bialskiej Orkiestry Dętej 
(w  której obecnie śpiewam i  gram 
na sakshornie barytonowym). To on 
po roku nauki zaproponował mi pójście 
do Szkoły Muzycznej w Prudniku, gdzie 
rozpoczęłam naukę gry na trąbce. Gdy 
chodziłam do GCK, równocześnie od-
bywały się tam zajęcia wokalne. Mimo 
moich sugestii, że chciałabym na nie 
uczęszczać, nigdy tam nie trafiłam. 
Po roku dostałam od mojej ówczesnej 
nauczycielki muzyki Iwony Preusner 
propozycję uczestnictwa w próbach chóru 
Seniores z Łącznika. Tam nauczyłam 
się śpiewać w grupie, zwracać uwagę 
na brzmienie, które wspólnie z innymi 
tworzyłam. Powoli, za przyzwoleniem 
dyrygentki, ośmielałam się wymyślać 
własne melodie i nie ukrywam, że miałam 
wielką frajdę, gdy np. okazywało się, 
że partia głosowa, którą „wymyśliłam”, 
to niemalże ta sama, którą przeznaczyła 
dla mojego głosu pani Iwona. To właśnie 
z chórem Seniores zdobywałam pierwsze 
doświadczenia na scenie oraz nagrody.
 Na jednym z  Festiwalów Chórów 
i  Zespołów Śpiewaczych Mniejszości 
Niemieckiej w  Walcach, podczas 
przerwy między występami, a  ogło-
szeniem werdyktu, wyszłam na scenę 
i zaśpiewałam trzy utwory. Był to czas, 
w którym nic na scenie się nie działo 
– każdy mógł wyjść i w  jakiś sposób 
zabawiać publiczność. Miałam wtedy 
piętnaście lat i szczęście, że zostałam 
zauważona przez osobę, która pomogła 
mi rozkręcić karierę solową.

– Dlaczego wybór akurat piosenki 
niemieckojęzycznej?
– Naturalnym było to, że koncerty 
są po niemiecku. Był to czas zapotrze-
bowania na osoby śpiewające w  tym 
języku popularne szlagiery. Zespołów 
i  chórów było już kilkadziesiąt, nato-
miast solistów, którzy byliby w  stanie 
poprowadzić godzinny koncert – prawie 
żadnych. Udało mi się wstrzelić w tę lukę, 
a w ślad za mną poszło wielu młodych 
wokalistów mniejszości niemieckiej, 
z czego jestem dumna.

– No właśnie, nazwijmy sobie ten 
nurt piosenki, w której się poruszasz 
i przesłanie, z którym idziesz. Dla kogo 
są te utwory?
– Utwory, które śpiewałam na początku, 
były postrzegane przez większość jako 
kompozycje przeznaczone dla starszego 
pokolenia. Zostałam wychowana przez 
dziadków, więc muzyka, która towarzyszyła 
mi od dzieciństwa, była typowa dla tego 
pokolenia. Ten styl poruszał się wokół 
muzyki szlagrowej – niemieckojęzycznej 
i śląskiej. Podczas występów solowych 
preferowałam muzykę wschodzącej 
wówczas w Niemczech gwiazdy – Helene 
Fischer. Usłyszałam ją podczas jednego 
z  koncertów w  tv. Był to jej pierwszy 
występ, a ja szukałam „fajnych piosenek” 
na występ w  Walcach. Inspirowałam 
się jej twórczością i  nadal to robię. 
Jej muzyka miała na celu odmłodzić 
„Schlager Welt” (świat szlagierów) 
i  obecnie jest na pograniczu popu, 
musicalu oraz szlagieru właśnie. To, 
co podoba mi się w piosenkach, które 
śpiewam, to to, że mają one niebanalne 
teksty opatrzone prostą muzyką, miłą dla 
każdego. Niektórzy próbują porównać 
ją do disco polo, lecz właśnie ze względu 

na tekst nie mogę się z tym stwierdzeniem 
zgodzić. Każdy utwór, który wybieram, 
musi nieść przesłanie. Nie lubię śpiewać 
utworów o  niczym lub o  byle czym. 
Preferuję piosenki, którymi mogę nieść 
przyjemność dla ucha i  przy okazji 
dodać otuchy, napełnić optymizmem, 
opowiedzieć o  uczuciach itd. Utwory 
są dla każdego, czasami nawet dla tych 
najmłodszych, jak „Pszczółka Maja”, którą 
również mam w repertuarze.

– Kiedy był ten moment pójścia 
na głęboką wodę, ruszenie z utworami 
na zachód?
– Ruszenie na zachód było poniekąd 
naturalnym następstwem spełniania 
marzeń. Jednak po raz kolejny potrzebny 
był ktoś, kto mnie wprowadził na nie-
miecki rynek. Tą osobą okazał się być 
Tobias Thalhammer – znany na Śląsku 
jako „Toby z  Monachium”. Zauważył 
mnie podczas któregoś z  koncertów 
i zaprosił do współpracy. Okazało się, 
że jest właścicielem wydawnictwa 
muzycznego Almara będącego częścią 
Mainstream Media. Dzięki temu możliwy 
był dość szybki start z produkcją piosenek 
oraz ich publikacją w radio i telewizji. 
Oczywiście nie jest to takie proste, jak 
by się mogło wydawać. Aby utwór został 
zaprezentowany na antenie znanego radia 
czy telewizji, potrzeba wielu czynników, 
które na szczęście udało nam się spełnić. 
Duże znaczenie w  budowaniu mojej 
pozycji mieli słuchacze, którzy mnie 
nie zawiedli. Zarówno ci w Niemczech, 
jak i ci w Polsce. Otrzymałam naprawdę 
wielkie wsparcie, za co jestem im bardzo 
wdzięczna. Obecnie już nie współpracuję 
z Almarą. Od roku pracuję nad nowym 
materiałem na płytę z inną wytwórnią.
– Udało ci sie zaistnieć dość szybko. Jak 

radziłaś sobie z niebezpieczeństwami, 
które czyhają na tzw. młodych zdolnych? 
Zderzenie z showbiznesem, uderzenie 
wody sodowej, presja, trema itp.?
– To prawda. Na początku był stres 
związany z występem solowym, który 
łączy się przecież z  konferansjerką, 
animacją. Uczyłam się tego powoli, 
obserwując innych. Początkowo mówi-
łam tylko co zaśpiewam, wymieniałam 
tytuł. Z czasem uczyłam się opowiadać 
o utworze, potem budować cały występ 
tak, by miał on „ręce i  nogi”, by się 
słuchaczom nie nudziło... Jest to zawsze 
moim celem podczas występu – zabawić, 
muzyką sprawić innym przyjemność. 
Trema jest czymś naturalnym, czymś 
co każdy zdrowy artysta ma i z czym 
się mierzy. Pojawia się przed występami 
i powoduje, że nasz organizm mobili-
zuje się do działania. Jak zauważyłam, 
czytając wiele wywiadów, mija on wraz 
z wyjściem na scenę. Czasami stresuję się 
cały dzień, lecz w momencie postawienia 
pierwszego kroku na scenie trema mija 
jak ręką odjął, jak gdyby jej nigdy nie 
było. Potem jest już tylko zabawa.
 Myślę, ze woda sodowa nie uderzyła 
mi do głowy. Zawsze staram się być 

po prostu sobą. Mam w  sobie dużo 
pokory i szacunku do innych artystów. 
Oczywiście mam też swoją pewność siebie. 
Jeśli wiem, że robię coś dobrze, to tego nie 
ukrywam. Wręcz przeciwnie – dzielę się 
moimi doświadczeniami z młodszymi, 
podpowiadam im. Wyrażam to choćby 
podczas mojej dodatkowej pracy, jaką 
jest bycie instruktorem wokalnym – na-
uczycielem śpiewu solowego w Ognisku 
Muzycznym w Węgrach i Prószkowie. Moje 
uczennice mogą się pochwalić licznymi 
nagrodami w konkursach wokalnych – 
regionalnych oraz ogólnopolskich. Jestem 
z  nich bardzo dumna i  jednocześnie 
szczęśliwa, że to, co robię, ma swoje 
odzwierciedlenie w ich osiągnięciach.

– Jakie najważniejsze przeszkody na-
potykasz w swojej karierze muzycznej?
– Myślę, że czymś, co mi bardzo prze-
szkadza podczas niektórych z koncertów, 
jest zła jakość sprzętu nagłaśniającego 
lub brak wiedzy osoby obsługującej ten 
sprzęt. Niestety jest to czynnik, który 
znacznie wpływa na jakość występu. Gdy 
parametry mikrofonu są niewłaściwie 
ustawione lub kolumny nagłaśniające 
są za słabe, wtedy mimo moich naj-
większych wysiłków, najpiękniejszych 
dźwięków, jakie staram się wydobyć, 
nic je jestem w  stanie zrobić z  tym, 
co wydostaje się z drugiej strony kabla. 
Koncert jest wówczas bardzo trudny dla 
mnie do wykonania. Jeśli masz poczucie, 
że robisz wszystko, co w twojej mocy, 
a i tak efekt jest marny, to trudno jest ci 
skutecznie zabawiać ludzi, sprawiać im 
przyjemność. Jako artystka śpiewająca 
live jestem uzależniona od nagłośnie-
niowca (osoby śpiewające z playbacku 
nie mają tu problemu).

– Temat nazwisk. Dlaczego „Rischka”, 
a nie „Rzyszka” w przestrzeni publicz-
nej? No i druga kwestia – czy po ślubie 
nie chciałaś pozostać przy panieńskim 
nazwisku, aby skorzystać z tego, co już 
na nim zbudowałaś? Można cię nieraz 
spotkać z nazwiskiem po mężu – Hampel.
– Początkowo pozostawałam przy 
swoim nazwisku (Rzyszka), natomiast 
wraz z wejściem na rynek niemiecki 
byłam zmuszona stworzyć pseudonim 
artystyczny, zmieniając nazwisko 
(na scenie) na „Rischka”. Prywatnie 
pozostawałam jednak przy swoim 
nazwisku. Tak jest do tej pory. Problem 
pojawia się na gruncie gminy Biała, gdzie 
znam się z konferansjerami prywatnie. 
Mimo moich próśb, by zapowiedzieć 
mnie jako „Andrea Rischka”, często 
pojawiają się dodatkowo moje prywatne 
nazwiska (panieńskie i obecne). Może 
tak być dlatego, że jestem wokalistką 
śpiewającą wiele rodzajów muzyki. 
Oprócz niemieckojęzycznych szlagierów, 
z  których jestem najbardziej znana, 
wykonuję muzykę klasyczną, jazzową, 
musicalową oraz szeroko pojęty pop. 
Zastanawiałam się, czy oddzielić te 
wszystkie style muzyczne nazwiskiem 
i prezentować się w nich jako osoba 
prywatna. Tak też postanowiłam, lecz 
ostatecznie doszłam do wniosku, że scena 
to scena i wbrew pozorom pozostaję 
przy pseudonimie „Andrea Rischka”

– Czy – tak ogólnie – śpiewania można 
się nauczyć?
– Tak! I ja to zrobiłam! To było jednym 
z moich marzeń. W młodym wieku 
zaczęłam mieć koncerty, czasami były 
aż trzy jednego dnia. Po takim wysiłku 
nieprzygotowany organizm wysiada. 
Zdarzało mi się, że już po godzinie 
śpiewania traciłam głos. Dopiero 
na studiach nauczyłam się właściwie 
dbać o  swój głos, trenować struny 
głosowe. A  można to robić tak, jak 
trenuje się mięśnie. Oczywiście należy 
mieć predyspozycje muzyczne – dobry 
słuch oraz poczucie rytmu. Zapraszam 
chętnych na zajęcia

Utwór musi nieść przesłanie

Artystka występowała już 
przed różną publicznością

Na jednym z festiwalów [...] podczas przerwy między 
występami a ogłoszeniem werdyktu, wyszłam 

na scenę i zaśpiewałam trzy utwory. Był to czas, w którym 
nic na scenie się nie działo – każdy mógł wyjść i w  jakiś 
sposób zabawiać publiczność. Miałam wtedy piętnaście lat 
i szczęście, że zostałam zauważona przez osobę, 
która pomogła mi rozkręcić karierę solową. 



PANORAMA BIALSKA • LISTOPAD • 2017 9

 Zrealizowaliśmy też trzy projekty 
z programu „Działaj Lokalnie" Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności: 
„Pogórze w  oku kamery – historia 
i  współczesność”, „Podpatrzone, pod-
słuchane” i „Wieś ogródkami stoi”. 
 Wielokrotnie przystępowaliśmy do 
konkursu "Piękna Wieś Opolska” – z suk-
cesem: w 2009 r. startowaliśmy w kategorii 
Najlepszy Start Odnowy Wsi, za który 
otrzymaliśmy wyróżnienie; w  2010 r. 
w kategorii Najlepszy Projekt Odnowy 
Wsi przedstawiliśmy projekt „Ocalić od 
zapomnienia" – Wiatrak w Pogórzu – 
także dostaliśmy wyróżnienie.

 W  2011 r. uczestniczyliśmy w  tej 
samej kategorii, tym razem z projektem 
„Ocalmy dziedzictwo naszych przodków" 
– kaplica św. Rocha (uhonorowano nas 
wtedy trzecim miejscem); po raz kolejny 
(w 2015 r.) w tej kategorii przedstawili-
śmy projekt „Z pokolenia na pokolenie’’ 
otrzymując znów trzecie miejsce. 
 Uwieńczeniem naszej działalności było 
zdobycie drugiego miejsca w konkursie 
Piękna Wieś Opolska „Najpiękniejsza 
wieś”. Jednak największym sukcesem, 
którym należy się pochwalić, jest duże 
zaangażowanie społeczeństwa oraz dobra 
współpraca wszystkich organizacji.

Marek Kasicz

 Warto też dodać, że do ćwiczeń 
oraz do szkolenia zakupione zostały 
mundury, obuwie, rękawice (wszystko 
z przymiotnikiem: bojowe).
 No i kolejna rzecz – we wszystkich 
wydarzeniach w ramach projektu brały 
udział wszystkie jednostki strażaków-
-ochotników z  bialskiej gminy (nie 
tylko ze stolicy).
 Kolejny etap: zawody strażackie. 
Pokazywały one różnice między straża-
kami – pod pewnymi względami inaczej 
jest w Polsce, a inaczej w Czechach.
– Inaczej jest z  motopompami, Czesi 
mają wszystko zmontowane na podeście 
– zaznacza Daniel Spyra, prezes OSP 
w Białej. – Oni podbiegają do płyty, gdzie 
wszystko jest już poukładane; biegną, 
łapią za końcówki, rozciągają po płycie 
boiska. Nabierają wody do węża i z wodą 
podłączają się do motopompy.
 Bariera językowa została pokona-
na – jak to zwykle bywa w  relacjach 
polsko-czeskich – oni trochę po naszemu, 
my trochę po ichniemu; i jakoś do przodu.
Z Wilczyc przyjechali tym razem wyłącz-
nie mężczyźni, pojawił się również wójt 
stamtąd. W wydarzeniach uczestniczył 
także burmistrz Białej. W ramach projektu 
odbył się też wyjazd do Centralnego 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 Budżet projektu wyniósł około dwa-
dzieścia dwa tysiące euro. Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Nie tylko projekt
 Nie tak dawno dla bialskiej jednostki 
OSP gmina nabyła wóz bojowy, trzy-
dziestoletni, ale sprawny, marki Man, 
z przebiegiem dwadzieścia sześć tysięcy 

Pierwsza pomoc - zbiór umiejętności, które mogą przydać się nie tylko strażakom

Sikawka w dłoń!

Liczy się umiejętność pracy zespołowej

Młode pokolenie także zaangażowało się w uroczystości świętomarcińskie

Walka z wiatrakiem

Święty Marcin - obowiązkowo na koniu

dokończenie ze  str. 6 

dokończenie ze  str. 5

kilometrów. Zastąpił Stara, który był 
wprawdzie niewiele starszy, ale za to bar-
dziej zużyty. Jednak nie poszedł on 
(a raczej: nie pojechał) na przysłowiowe 
żyletki. Przygarnęli go strażacy-ochotnicy 
z  pobliskiej Prężyny, jeszcze posłuży. 
Niedawno również gmina zakupiła 
samochód do OSP Chrzelice – temat 
znany był z doniesień medialnych.
 W jednostce bialskiej aktywnych jest 
obecnie dwadzieścia osób. Wszystkich 
razem (licząc z druhami wspierającymi, 
i druhnami) jest niespełna czterdzieści 
osób. Wyjazdów sporo, zdarzyło się 
nawet dziewięćdziesiąt razy w  ciągu 
roku. Ostatnio siedemdziesiąt – więc 
też dużo. Pożarów jest coraz mniej – roi 
się natomiast od interwencji związanych 
z  wypadkami (bialska OSP należy 
do jednostek specjalistycznych ratow-
nictwa technicznego – posiada sprzęt 
do wyciągania ludzi z  samochodów, 
jest także deska do przenoszenia). Ob-
wodnica nieopodal, zatem wypadków 
nie brakuje. Jest też trochę wyjazdów 
w związku z osami, tudzież problemami 
wynikającymi z zawirowań pogodowych 
(przykładem mogą być powalone drzewa 
– temat ostatnio doskonale znany).
 Wszystkie jednostki mają syste-
mowe powiadamianie o zdarzeniach 
– gdy w  Prudniku włączają syrenę, 
w  Białej automatycznie rozsyłane 
są SMS-y do ochotników. Rozlega się 
alarm, no i... należy rzucić wszystko, 
by wyjazd mógł odbyć się... do pięciu 
minut (są robione niezapowiedziane 
kontrole) – czas zostaje zatrzymany, 
gdy załoga ma już ubrane mundury, 
zaś auto znajduje się przed jednostką.

Bartosz Sadliński

Na św. Marcina najlepsza gęsina Zmieniać otoczenie
Dzień Świętego Marcina przypada 

w Kościele Katolickim na 11 listo-
pada, w wielu miejscowościach orga-

nizuje się uroczystości kojarzone z pieczoną 
gęsią oraz słodkimi rogalikami. 
 Kulinaria to jednak – w gruncie rzeczy – 
jedynie dodatek. Ważną rolę odgrywa prze-
jazd św. Marcina na koniu; jest mu przypi-
sywana sytuacja, w której – jeszcze jako żoł-
nierz (rzymski legionista) – oddał kawałek 
swojej szaty półnagiemu żebrakowi.
 Marcin z Tours, bo to o nim mowa, żył 
w czwartym wieku. Finalnie został bisku-
pem. Dziś czczony jest jako patron m.in. żoł-
nierzy, jeźdźców, podróżników i... żebraków.
 Dzień Świętego Marcina obchodzony był 
– z całą kulturową, ludową oprawą – także 
w różnych miejscach gminy Biała. Uroczy-
stości zorganizowały m.in. DFK Pogórze oraz 
DFK Śmicz.

BS

Jednostki OSP, łączcie się!
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Zapraszamy na 57 wystawę
gołębi pocztowych Oddziału Prudnik

02-03 grudnia 2017r.
Gminne Centrum Kultury w Białej ul. Prudnicka 35,

godz. zwiedzania : 02.12.2017 (sobota) 9:00 - 18:00, 
03.12.2017 (niedziela)  9:00 - 14:00

Wręczanie nagród - sobota godz. 16:00
cena biletów: sobota 10 zł, niedziela 5 zł

organizator: PZHGP Oddział 0264 Prudnik 
i Gminne Centrum Kultury w Białej

Cytując klasyka - każdy święty chodzi uśmiechnięty

Obowiązkowe rogaliki Skoro święto, trudno ominąć jego aspekt kościelny

Święty Marcin był rzymskim legionistą

Bal Wszystkich Świętych to okazja do poznania, jakich świętych kościół ma w zanadrzu i czym się oni cechowali

W naszą kulturę wpisany 
jest swego rodzaju 

szacunek do śmierci, 
pogrzebu, zmarłych; 
słyszy się nieraz, że 

w Europie nawet niektórzy 
nie mają jako takiego 

pogrzebu (np. w Czechach): 
ktoś umiera, zabiera się 
ciało do krematorium, 

spalą, żadnej ceremonii; to 
rodzaj odhumanizowania.

dokończenie ze  str. 3

do mieszkańców gminy Biała o zwró-
cenie szczególnej uwagi na los osób 
samotnych, starszych, bezdomnych 
i wszystkich potrzebujących pomocy 

w okresie zimowym.
Nie bądźmy obojętni na los 

drugiego człowieka.
Każdą informację przekażmy służbom 
społecznym – o osobach, których nie 
znamy, a wydaje nam się, że potrze-

bują pomocy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby 
przebywające na klatkach schodowych, 
w  okolicach dworców, ogródków 
działkowych, węzłów ciepłowniczych.
Apelujemy do wszystkich, zarówno 
mieszkańców, jak i różnych służb.

Odpowiednio wczesna reakcja 
na potrzeby drugiego człowieka 
pozwoli na czas przyjść z pomocą.

Zgłoszenia dokonywać 
bezpośrednio:

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Białej, ul. Prudnicka 29

telefon 774387140
Komisariat Policji w Białej 

 telefon 77 43 87 160
Komórkowy – 112
Stacjonarny – 997

Można także kontaktować się z sołty-
sami poszczególnych miejscowości.

APELŚwięty Marcin przyjechał na koniu

Po raz drugi DFK w Śmiczu 
zorganizowało obchody 
świętomarcińskie. Przy-

gotowania do imprezy trwały kilka 
dni. Dzieci przygotowały piękne 
lampiony, a panie z zarządu naszego 
koła przez parę godzin (w piekarni p. 
Pawła Styry – za co Mu pięknie dzię-
kujemy) piekły rogale: ponad 500 
sztuk. Przed świetlicą wiejską przy-
gotowane zostało ognisko i różne 
atrakcje kulinarne.

 Cała impreza zaczęła się o godz. 16:00. 
Przed kościół zajechał na koniu święty 
Marcin, w asyście dzieci z lampionami, 
księdza proboszcza, służby liturgicznej, 
i wszedł do środka. Dzieci z przedszkola 
i szkoły przedstawiły (w języku polskim 

i niemieckim, w wierszach i piosenkach) 
świętego oraz jego zasługi. W  czasie 
nabożeństwa modliliśmy się o wstawien-
nictwo św. Marcina w różnych sprawach.
 Po nabożeństwie wszyscy w pięknym 
orszaku przeszli ulicami Śmicza. Na począt-
ku jechał św. Marcin, za nim szła orkiestra 
z Białej, a dalej: dzieci oświetlające drogę 
lampionami oraz pozostali uczestnicy. 
Przed świetlicą wszystkich przywitał 
przewodniczący DFK: Leonard Peszel 
i zaprosił do częstowania się rogalami, 
kawą, herbatą. Była też kiełbasa z grilla 
i kartoffelsalat. Spotkanie zakończyło się 
późnym wieczorem.
 Impreza została dofinansowana 
z projektu „Konsolidierung der Bege-
gnungsstätten”.

PB

Śmierć jest w naszej kulturze rodza-
jem misterium – kontynuuje ks. 
Damian Cebulla. – Nieraz jeszcze 

na wioskach, tradycyjnie, przez trzy 
dni, są różańce, żałoba, ludzie modlą 
się, kładą kwiaty. Pierwszego listopada 
odwiedzamy groby, później są jeszcze 
odpusty, wypominki (ludzka pamięć 
jest ulotna – trzeba przypominać). Nie 
czcimy trupów, po prostu podkreślamy, 
że dusza jest nieśmiertelna; Chrystus 
obiecał, że zmartwychwstaniemy, ale 
w ciele uwielbionym.
Walenty i inni
 Marsze i Bale Wszystkich Świętych 
organizuje się typowo 31 października, 
a więc w przeddzień (wigilię) 1 listo-
pada. W Łączniku – z racji praktyki 
duszpasterskiej – zdecydowano na 29 
listopada. Była to niedziela, zatem dzień 
wolny od szkoły i często też od pracy. 
Z kolei tuż przez dniem Wszystkich 
Świętych ludzie ganiają ze zniczami, 
kwiatami (wielu nie dysponowałoby 
kilkoma w gruncie rzeczy godzinami).
 Podczas łącznickiego balu spotkało 
się – w  pewnym sensie – sacrum 
i profanum (było coś dla ducha i coś 
dla ciała), wszystko to jednak w kli-
macie pochylania się nad świętością, 
nad atrybutami tych, którzy zostali 
wyniesieni na ołtarze. Św. Józef, św. 
Franciszek – „klasyków” nie mogło 
zabraknąć (w rolę słynnej postaci z Asyżu 
wcielił sie wikary parafii). Ale byli też 
tzw. popularni święci (przynajmniej 
ostatnimi czasy) – Albert Chmielowski, 
Matka Teresa z  Kalkuty, Jan Paweł 
II. Nie mogło również zabraknąć św. 
Walentego – wcielił się w niego sam 
proboszcz, skądinąd gorący kultywator 
pamięci o tym biskupie i męczenniku.
 W czerwcu bialska Rada Miejska 

przegłosowała, że jedna z ulic otrzyma 
jego imię (zamiast innego, będącego 
schedą po socjalizmie). I otrzymała. 
Odbyło się to – rzecz jasna – po konsul-
tacjach z mieszkańcami. W Łączniku 
dzieją się też nabożeństwa związane 
z  kultem tego świętego – na jedno 
z nich przyjechała ostatnio „delegacja” 
z parafii Racławiczki

 Wracając jednak do balu (i  nie-
doszłego) marszu – inicjatorem był 
łącznicki wikary: ks. Adam Łotocki, 
wraz z Dziećmi Maryi (Mariankami) 
oraz ich rodzicami: to oni przygotowali 
to i owo, a w przygotowania włączyli 
się także inni. Zabawy, konkursy, 
poczęstunek (także na ciepło) – 
wszystko razem trwało do 19:30. Były 
trzy grupy: maluszki (przedszkolaki, 
poprzebierane za aniołki), starsi oraz 
dorośli. Tańczono lambadę, bawiono 
się w „stary niedźwiedź mocno śpi”, 
miło spędzono czas.

Bartosz Sadliński

Chrześcijańska konkurencja nie śpi
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej

Oferuje w atrakcyjnych cenach:
OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)

 MAT. BUDOWLANE, 
ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 

(nawozy środki ochrony roślin itp.), 
SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,

USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 17

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

www.german-shop.pl  info@german-shop.pl
Krzysztof Schuster  Olbrachcice 21 a

tel: 606 631 142, 503 107 561

Usługi Budowlane
Schuster

º Malowanie  º Tapetowanie
  º Rigipsy  º Gładzie

  º Posadzki

W ostatnią sobotę paździer-
nika na kompleksie boisk 
przy Zespole Szkół w Białej 

odbył się turniej piłkarski zawod-
ników z rocznika 2008.

 Był on wyjątkowy z dwóch względów. Po 
pierwsze: to pierwszy turniej rozgrywany 
przy sztucznym oświetleniu, po drugie: to 
pierwszy turniej transmitowany na żywo 
w internecie (dzięki uprzejmości jednego 
ze sponsorów imprezy: Internet Serwis 
Bandurowski). Niską temperaturę powie-
trza rozgrzewały emocjonujące spotkania 
pięciu drużyn. Ostatecznie turniej wygrała 
drużyna GZ LZS Grodków wyprzedzając 

Orlika Prudnik i AP Biała I, kolejne miejsca 
przypadły: FA Zdzieszowice i AP Biała II. 
 Na turnieju obecny był burmistrz 
Białej Edward Plicko – przybył z dwiema 
torbami słodkości i upominków. Or-
ganizatorem turnieju była Akademia 
Piłkarska z Białej, wsparły ją jeszcze 
(w różny sposób) firmy: Ustronianka, 
Rol-Pol i Urząd Miejski w Białej. Jak 
zawsze na wysokości zadania stanęli 
też rodzice młodych piłkarzy, którzy 
częstowali uczestników turnieju 
domowymi wypiekami, kiełbaskami 
i innymi łakociami.

JK

Night Cup Biała 2017

Turniej skata
Bar „U Henia” w Ligocie Bialskiej był miej-

scem kolejnego turnieju skata sporto-
wego w naszej gminie. Przybrał on robo-

cza nazwę „Turnieju kiermaszowego”. Zwy-
cięzcą turnieju, w którym wystartowało 27 
zawodników, został Stanisław Byczek (Prze-
chód – Borek) zdobywając w trzech rundach 
2404 pkt. Drugie miejsce przypadło Roma-
nowi Sklorzowi z  Czarnowąs (2299 pkt)  

a  trzecie: Janowi Menclerowi z Głogówka 
(2171 pkt). Nagradzani byli również zwy-
cięzcy poszczególnych rund. Pierwsza padła 
łupem Romana Sklorza (1033 pkt), drugą 
wygrał Jan Mencler (1182 pkt), a ostatnią: 
Stanisław Byczek (1024 pkt). Dla najlepszych 
były puchary, a gospodarz lokalu ufundował 
ciasto i kołacz dla uczestników zawodów.

JK
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Utwór musi nieść przesłanie

Muzyka filmowa

Andrea Rischka jest także instrumentalistką

Wykorzystać ostatnie słoneczne dni

Piosenkarka ma doświadczenie w występowaniu z orkiestrą

Muzyka i wokal wprawiały w nastrój Zabawa w kółeczku

Koncert odbył się - jak co roku - w sali Urzędu Miejskiego w Białej

dokończenie ze str. 8

– Wracając do twoich piosenek – ciekawi 
mnie, jak wyglądała kwestia coveru 
piosenki Ramazottiego, jeśli chodzi 
o prawa autorskie, ich uzyskanie?
– Na początku trzeba było wymyślić 
nowy tekst, następnie zapytać autora 
muzyki, czy możemy ją wykorzystać 
do nowego tekstu. Potem musieliśmy 
podjąć ryzyko wyprodukowania go-
towego nagrania, czyli nagrać aranż 
piosenki oraz dośpiewać partię wokalną. 
Gotową piosenkę (w  którą zostały 
zainwestowane niemałe pieniądze) 
wysłaliśmy do teamu Ramazottiego 
– po jej wysłuchaniu dali nam zielone 
światło do publikacji, co nas niezmiernie 
ucieszyło. Cały proces trwał około 
roku. Myślę, że warto było tyle czekać.

– Na jakiej podstawie decydujecie, 
która piosenka będzie miała teledysk, 
a która nie?
– Po prostu – w momencie, gdy istnieje 
możliwość publikacji danego utworu 
w  wybranym programie muzycznym, 
to nagrywa się do niego teledysk. Tak 
było m.in. z  piosenką „Kuess mich 
jetzt noch nicht”. Jest to piosenka na-

grana w  miejscu, które było tematem 
przewodnim programu muzycznego 
telewizji GoldStar, takiego jak „Stars 
auf hoher See” (w wolnym tłumaczeniu: 
“Gwiazdy na głębokiej wodzie”), stąd 
teledysk na statku.
– Jakie są twoje plany twórcze, zawodowe?
– Obecnie pracuję nad materiałem 
na nową płytę (piszę muzykę do piosenek, 

zdarzyło mi się również popełnić własny 
tekst), którą planujemy wydać wiosną 
2018 roku. To są na razie plany... Czas 
pokaże, czy uda nam się wystartować 
z całym albumem, czy na początek pojawią 
się single... Po pięcioletniej przerwie 
planujemy comeback i trzymajcie kciuki, 
żeby się powiodło!
– Czy aktywność polityczna, z której 

też można było cię poznać, nie będzie 
na dłuższą metę przeszkadzać, kłócić 
sie ze sprawami muzycznymi?
– Kandydowałam wprawdzie do sejmu, 
lecz szybko stwierdziłam, że to nie miejsce 
dla mnie. Traktuję to jako przygodę, 
w której dane mi było przez moment 
brać udział.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Z  okazji święta 11 listopada 
w Urzędzie Miejskim w Białej 
o godz. 16:00 odbył się koncert 

„Muzyczny seans filmowy”. Dla pu-
bliczności zaśpiewała Anna Ozner; na 
akordinie, akordeonie i bandoneonie 
zagrał Piotr Kopietz; a na fortepianie 
Gabriela Machowska-Kopietz.

 Program koncertu obejmował muzykę 
filmową, widzowie mogli usłyszeć m.in. 

„Oblivion” i „Libertango”, „Singin' in the 
rain” (z musicalu „Deszczowa piosenka”), 
„Somewhere over the rainbow” („Czar-
noksiężnik z krainy Oz”), „El Tango de 
Roxanne” („Moulin Rouge”), ale także 
melodie z serii filmów o Harrym Potterze  
czy z „Dumy i uprzedzenia”. Na koniec 
artyści zaprezentowali utwór „New York, 
New York” znany z musicalu z Lizą Minelli 
i Robertem De Niro w rolach głównych.

DR

na Dzień Niepodległości
Między nami – 

przedszkolakami
Nadeszła jesień, dni są szare, 

deszczowe. Jednak przedszko-
laki z Zamiejscowego Oddziału 

Przedszkolnego w Ligocie Bialskiej 
i Solcu postanowiły wykorzystać 
ostatnie słoneczne dni i zorganizo-
wały razem ze swoimi wychowaw-
czyniami spotkanie integracyjne. 

 Dzieci z Ligoty Bialskiej zostały 
zaproszone do Solca, gdzie wspólnie 
się bawiły, śpiewały piosenki, uczestni-
czyły w zabawach, wykonywały prace 
plastyczne i brały udział w rozmaitych 
konkursach przygotowanych przez 
nauczycielki obu grup. Zabawy ze 
względu na sprzyjającą pogodę miały 
miejsce po części na soleckim placu 
zabaw przy przedszkolu i boisku, na 
którym odbył się koleżeński mecz. 
 Po wielu zmaganiach i wykonanych 
zadaniach dzieci zasiadły w altanie przy 
wspólnym stole, zajadając się pysznymi 
pączkami i popijając sok. Spotkanie – 
jak najbardziej udane – zakończyło się 
szerokimi uśmiechami na twarzach dzieci. 
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